FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV ve TURİZM A.Ş.
2016 YILINDA GERÇEKLEŞEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ RAPORU
Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ’in 10. maddesi kapsamında
hazırlanmıştır. Söz konusu madde hükmünde payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler ile ilişkili
tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış
işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan
oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına
olan oranının %10’una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda, şirket yönetim
kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor
hazırlanması ve bu raporun veya sadece sonuç bölümünün KAP’tan açıklanması zorunlu kılınmıştır.
Şirketimizin 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı’nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile
gerçekleştirdiği ve gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı işlemlerden, SPK’nın yukarıda anılan
mevzuatı kapsamına giren işlemlerin ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve
piyasa koşulları ile karşılaştırılması bu Raporun kapsamını oluşturmaktadır.
Şirketimizin iştiraki Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (kısaca Beyaz Fİlo) ile 2016 yılında gerçekleştirdiği
mal veya hizmet alımları mevzautta yer alan sınırlamaların altında gerçekleşmiştir. Öte yandan,
Şirketimiz ile Beyaz Filo arasında nakit ihtiyaçlarına bağlı olarak yıl içinde çeşitli dönemlerde alacak
veya borç bakiyesi verecek şekilde nakit yönetimi politikası uygulanmış olup, bu işlemler karşısında
gün sonu bakiye miktarına günlük faiz işletilmek suretiyle uygun karşı bir edim sağlanmıştır. Belirtilen
tutarın bakiyesi bazı dönemler satış hasılatımızın %10’unu aşmış olup; yıl içinde süreklilik arz etmiştir.
Şirketimizin Beyaz Filo ile olan cari hesap ilişkisinden dolayı oluşan cari hesap borç bakiyesi ay sonları
itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Tarih
31 Ocak 2016
29 Şubat 2016
31 Mart 2016
30 Nisan 2016
31 Mayıs 2016
30 Haziran 2016
31 Temmuz 2016
31 Ağustos 2016
30 Eylül 2016
31 Ekim 2016
30 Kasım 2016
31 Aralık 2016

Şirket Alacaklı / Borçlu
Alacaklı
Alacaklı
Alacaklı
Alacaklı
Borçlu
Alacaklı
Alacaklı
Alacaklı
Alacaklı
Alacaklı

Tutar (TL)
27.318.834
19.720.562
0
15.131.596
16.660.004
3.996.834
13.755.065
7.456.647
0
36.247.067
22.140.265
1.210.837

Sözkonusu cari hesap işlemleri için tahakkuk ettirilen faiz faturalarınn tutar ve faiz oran bilgileri ise
aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Tarih
31 Mart 2016
30 Haziran 2016
30 Eylül 2016
31 Aralık 2016

Faiz Tutarı (TL)
548.611+KDV
461.134+KDV
262.768+ KDV
636.001+KDV

Faiz Oranı (%)
10,50
10,50
10,50
10,50

Şirketimiz yönetimi 2017 yılında belirtilen koşullara göre bir ilişkili taraf işlemleri raporu yazılmasına
gerek olabilecek nitelikte, ilişkili taraflar arasında işlemler gerçekleştirilmeyeceğini öngörmektedir.
Sonuç
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ’in (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden
Şirketimizin 2016 yılı işlemlerinde iştiraki olan ilişkili taraf statüsündeki Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.
ile olan “yaygın ve süreklilik arz eden nakit kullanımı” konusunda; kullandırılan nakdin Şirketimizin
satış hasılatına oranının %10’undan fazlasına ulaşması nedeniyle düzenlenen bu Rapordaki tespit ve
değerlendirmeler kapsamında; yapılan işlemlerin koşulları, uygulanan faizin belirlenme yöntemi vb.
unsurların piyasa koşullarına uygun olduğu ve Şirketimiz açısından piyasa koşullarından daha riskli
veya olumsuz sonuç ortaya çıkaracak bir yapısının bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Şirketimiz yönetimi 2017 yılında ilişkili taraflarla “yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin”
olmayacağını öngörmektedir.

